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Plasticposen Henning Ipsen Hent PDF "Det var langtfra første gang hun befandt sig på en sådan vandring
gennem lange gader. Der var næsten en besværgelse i gentagelsen. Hun gik hele vejen uanset hvor langt det
var fra hendes hjem. hun havde aldrig før tænkt over hvorfor hun absolut skulle gå når der var flere buslinjer
end nogensinde. Bedre og mere lydløse end før. Men hun havde aldrig overvejet at køre. Busser var noget
hun brugte når hun skulle købe ind eller besøge nogen på hospitalet. Busser indgik ikke i disse vandringer."

"Plasticposen" handler om en midaldrende krigsenke, der har bygget hele sit liv op omkring håbet om at få
sin mand hjem. 26 år er gået med de samme ritualer, der alle drejer sig om den for længst fortabte soldat, da

hun endelig får hans jordiske rester tilbage i en plasticpose.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang række bøger blandt andet inden for
genrerne roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1956
med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og

han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."

 

"Det var langtfra første gang hun befandt sig på en sådan vandring
gennem lange gader. Der var næsten en besværgelse i gentagelsen.
Hun gik hele vejen uanset hvor langt det var fra hendes hjem. hun
havde aldrig før tænkt over hvorfor hun absolut skulle gå når der var
flere buslinjer end nogensinde. Bedre og mere lydløse end før. Men
hun havde aldrig overvejet at køre. Busser var noget hun brugte når
hun skulle købe ind eller besøge nogen på hospitalet. Busser indgik

ikke i disse vandringer."

"Plasticposen" handler om en midaldrende krigsenke, der har bygget
hele sit liv op omkring håbet om at få sin mand hjem. 26 år er gået
med de samme ritualer, der alle drejer sig om den for længst fortabte
soldat, da hun endelig får hans jordiske rester tilbage i en plasticpose.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang
række bøger blandt andet inden for genrerne roman, noveller,
erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som
forfatter i 1956 med romanen "De tavse huse". I en årrække var

Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og han har
endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen

penge."
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